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INTRODUÇÃO 

 

Com o fim da guerra fria inicia-se um novo ciclo da economia… 

 

Se há uns anos atrás utilizava-se o “Era uma vez…” e como não estou interessado em 

nenhum prémio Camões prefiro a originalidade por isso continuando a divagar  acerca 

do novo ciclo em que nos encontramos ou melhor atravessamos, e em que o debate 

Norte Sul continua… pois as questões geográficas demoram algum tempo para sair de 

moda pois ao tempo do (…) Era uma vez(..) em que era o debate Leste- Oeste que 

ocupava esta lacuna do debate Politico- Económico e Géo-Politico…. Vamos agora 

contudo fugir  um bocado a esse grande nome, GEOECONOMIA que exceptuando os 

géo- economistas tenho as minhas dúvidas sobre mais quem discute sobre o assunto!!  

 

Ok e continuando, já agora, quanto ao debate Este- Oeste que já começa a voltar ao 

activo só que de forma bem mais suave, se bem que desta vez em realçando-se num 

domínio mais resrvado apenas a Europeus, mas como não existe ainda um peso 

comercial desta nova “Republica das Bananas” aplicando-se é claro esta metáfora em 

razão da tradução literal de um suposto dicionário técnico de economia funadamentado 

pela realidade do império chinês, centremo-nos apenas e novamente no debate Norte 

Sul e da importância das Pequenas e Médias Empresas (PME´s) nas economias menos 

desenvolvidas e os reflexos para o domínio do comércio internacional. 
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Esquecendo o sucesso asiático, vamos tentar aqui abordar o desenvolvimento em 

economias de alto risco como serão o caso, a titulo de exemplo das economias 

africanas,  não inseridas ainda dentro dos parâmetros internacionais ideais á formulação 

de estabilidade económica viavél. O âmbito das diversas economias são abordadas  

como um todo é claro, pois se casos há que isolados de estabilidade efectiva estes não 

espelham a realidade do todo Africano que um pouco á parte dos trâmites estabelecidos 

quer pela Organização Mundial do Comércio, quer desconhecedoras das normas e 

regulamentos dos INCOTERMS, e vistas internacionalmente como economias pouco 

atractivas, sem qualquer relevância para os grandes fluxos financeiros que o Comércio 

Internacional requer e que realmente atraí. 

 

Assim quais as hipóteses destas economias num mundo cada vez mais ávido de 

conhecimento e desenvolvimento Económico… ? Nenhumas…! Pois, pois a China até 

bem poucos anos também era vista internacionalmente apenas como um grande 

potencial consumidor, uma economia pouco competitiva nos mercados internacionais, 

produtora de bens de qualidade duvidosa, e que de um momento para o outro é 

constatar como uma futura Super Potencia Comercial a estabelecer parâmetros de 

liberalização de mercado e a acusar a concorrência nos mercados internacionais de 

proteccionismo. Grande parte das economias competitivas estão assustadas com a 

capacidade produtora do “Império do meio” e a repensar as suas politicas comerciais e 

económicas para os próximos tempos. Agora qual a verdadeira importância das 

pequenas e médias empresas nesta competição global, neste mundo de cada vez mais 

multinacionalizado em que os grandes gigantes económicos parecem autênticos rolos 

compressores económicos altamente bem preparados, com maior capacidade de 
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captação de quadros, estruturalmente compactos para arrasarem com a concorrência. 

mobilizadoras de autênticas républicas de empregados. Com receitas totais superiores a 

orçamentos de alguns estados menos desenvolvidos, enfim, será lógico falar neste 

contexto em PME´s?  Claro que sim, aliás o mais do que nunca o lógico é realmente 

falar das PME´s. Mais do que nunca é necessário capitalizar-se a classe média. Mais do 

que nunca é necessário proporcionar incentivo a uma nova classe de empreendedores. 

É disto que se aborda neste pequeno trabalho.  
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A Problemática 

 

As economias mais desenvolvidas, actualmente mostram excesso de qualificações, 

resultando mesmo que em muitos domínios, as pessoas sejam obrigadas a produzir e a 

desenvolver-se muito abaixo das suas capacidades. Ora bem os pequenos mercados 

em desenvolvimento não têm o grau de instrução, não têm a capacidade tecnológica e 

nem mesmo um centésimo do potencial de consumo chinês, assim como nem uma data 

de outros quantos mais indicadores que os tornem atractivos para o investimento 

estrangeiro. Mas teriam aquele grande chamariz que tem um grande peso nos factores 

de produção em alguma industrias que é a mão de obra não qualificada e logo muito 

mais atractiva pelo seu baixo custo, mas como a tendência é a de cada vez mais a 

tecnologia se tornar mais e mais acessível e cada vez menos poluidora de facto, a 

captação de investimento estrangeiro por parte destes países e mercados não parece de 

principio muito promissora. 

 

Os seus Governos reagem com pedidos de apoios ás Instituições de Bretton Woods, e a 

doadores Internacionais o que só agrava mais os seus problemas pois as aplicações dos 

programas instituídos quer pelo Banco Mundial quer pelo Fundo Monetário Internacional, 

não tem resultados prácticos. Das razões não são de importar e apontar aqui mas a 

verdade é que cada vez mais se nota que mesmo nesses estados a economia tem 

pernas para andar por si só. Aos governos ter-se-ão que se “especializar” no 

estabelecimento dos princípios do estado de direito e fornecer realmente condições para 
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que as pessoas possam desenvolver por si mesmas os seus conceitos economicistas, 

refiro-me aqui no sentido de gerirem os seus parcos recursos de forma mais eficiente.  

é neste sentido que ás PME´s têm que realmente ser concedidos garantias pois nunca o 

planeta ofereceu melhores garantias de acesso á internacionalização a tão baixo custo e 

é neste sentido que aqui se faz a defesa deste conceito. 
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O quadro 

 

Com o colapso do bloco de leste muitas destas economias baseadas nas grandes 

planificações económicas viram-se de repente a braços com hiper-inflações e a terem 

que se reorganizar em economias de mercado com as consequências que 

temporariamente tiveram que acarretar. 

 

È de salientar que muitas destas economias fizeram a transacção de uma economia 

fechada, enquadrada nos preceitos do pacto de Varsóvia para uma economia aberta, 

liberal de cariz mundial de livre concorrência, oposta as economias planificadas. À 

componente económica juntamos a politica pois a evolução de um estado “Absolutista” 

para um estado de direito não deverá ter sido nada fácil basta olharmos para a nossa 

história quase cem anos e com que custos. As transições acarretam custos, custos só 

por si já muito altos Administrações fortemente centralizadas, com hábitos sociais e 

culturais completamente opostos, aos sucessores toda essa panóplia de elementos que 

caracterizam na realidade um estado. Ter de um momento obrigatoriamente que ser 

alterada exige na realidade um esforço e reconhecimento muito grande. 

 

A reconstrução dentro dos padrões de uma economia de mercado a funcionar sob os 

preceitos de um estado de Direito requer acima de tudo um esforço hercúleo para o qual 

a economia mundial tem alguns instrumentos fundamentais já montados para enfrentar 

esse grande problema .  
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As Instituições de Bretton Woods são a face mais visivél da Mundialização da economia. 

Muitos países recorrem a elas com êxito e outros não. Não nos debruçaremos agora 

sobre o grau de sucesso da aplicabilidade dos seus programas unicamente fizemos 

referencia á sua utilidade e importância para o desenvolvimento das economias de 

mercado. 

 

Relativamente ao espaço Africano que aqui tentaremos fazer uma abordagem o mais 

elucidativa possivél começarei primeiro por fazer um pequeno enquadramento com uma 

realidade bem diferente a de muitos outros espaços económicos certamente inicialmente 

mais apetecíveis.  

 

Daqui em diante, quando o léxico Àfrica for abordado é relativamente á Africa Sub-

Sahariana que é aquela em que existe uma maior confluência de culturas, e problemas a 

nível de instrução e adaptação maiores e mais relevantes, e já agora porque não aquela 

com que mais me identifico. Prosseguindo, o grande problema desta parte do continente 

africano é com toda a certeza a redução da pobreza. Esta passará por uma série de 

medidas impostas pelos governos mas não podemos esquecer as componentes 

tradicionais, culturais, educacionais no fundo todo um tipo de sintomas e elementos 

característicos a uma cultura, um território um povo, um estado. Quem melhor para 

conhecer e para definir a melhor forma de interagir com o desenvolvimento destas 

populações? 

 

Pois porque se por um lado não nos podemos esquecer que sem o desenvolvimento das 

populações não teremos consumidores credíveis, estáveis, fieís, sem consumidores não 
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haverá mercado com padrões definidos. Então há, na realidade que definir esse espaço, 

esse domínio. Deixar esse espaço para um desenvolvimento económico próprio um 

fortalecer da sua própria identidade económica. No fundo estamos aqui a falar também 

de liberalização. Não de fundamentalização económica, ou sequer imposição 

economicista. Quem melhor poderá abordar este papel não é o governo local, mas 

também o governo local, e muito menos as instituições internacionais completamente á 

parte dos problemas internos dos diversos países. Quanto ao papel dos Governos as 

suas instâncias tem que se ocupar com  problemas de macroeconomia, as grandes 

questões de relevância nacional e internacional as operações de charme internacional as 

petições aos doadores o regular dos dados estatísticos a emissão de moeda, o tentar 

controlar a inflação- “não interpretem mal, este ponto, o que se quer aqui dizer é que as 

preocupações dos governos  estarão mais dirigidas para um ponto diferente do que aqui 

se quer abordar que é o desenvovimento das microeconomias como alicerçe do 

comércio Internacional”- e muito menos as instituições internacionais que no fundo estão 

mais direcionadas para os problemas de cariz global, e o de inserção das economias 

dentro de um todo mais do que propriamente para aqueles problemas de cariz local. 

 

È neste contexto que surgem como o intermediário mais exequivél de um rápido 

crescimento as PME´s.  

 

O incentivo deste tipo de empresas cria hábitos de competição real, tais como o desejo 

de satisfação do cliente, o conhecimento dos desejos do mercado, um novo estrato 

social conhecedor dos preceitos comercias inerentes a qualquer negócio. O verdadeiro 

valor da economia em que se movimenta, o valor da instrução e a adequação ao meio 



GLOBALIZAÇÃO E PME´S NAS ECONOMIAS EM DESENVOLVIMENTO 
 

 

 

9 

em que operam e mais importante a criação de valor marginal e mesmo, ao longo do 

tempo, de capital humano. Ora bem estamos a falar de valores, valores que também se 

equilibram através da dicotomia oferta/ procura. Ora a criação de um mercado interno 

leva a que a procura e o hábito de consumo desenvolva exigências, procura de mais 

bem estar.  

 

Então as PME´s mais uma vez têm o seu papel de operadores, actores económicos com 

maior relevância, mais salientado, mais revelador, pois elas é que serão obrigadas a 

manter o nível comercial da produção interna, ou seja a definição real das opções 

comerciais de uma dada população pois elas além de distribuidoras também serão 

produtoras e mesmo incentivadoras, e nas suas procuras de produtos competitivos para 

satisfazer os seus nichos de mercado ir-se-ão deparar com outras opções nas trocas 

comerciais que irão operar, criando assim uma cadeia completa consolidadora de 

processos de criação comercial geradora de novos padrões de enriquecimento e de 

desenvolvimento gradual para um nivél cada vez mais elevado. Pois de certeza que as 

suas pequenas produções que se inicialmente primitivamente locais poderão tenderão a 

atingir, com vista a ser mais bem apreciadas caso sejam mostradas,  um mercado maior. 

Ora bem e para se atingir esse mercado maior, agora sim, é necessário optar-se por um 

grau de instrução mais elevado do que a média (estamos a falar de estados com 

percentuais de analfabetismo extremamente elevados muito acima dos 50%), visando a 

melhoria dos métodos de produção e distribuição. Desta forma só os qualitativamente 

mais bem preparados terão maiores oportunidades de acederem a  um novo padrão 

comercial em que o grau de instrução é mais elevado, fruto da maior exigência, devido à 

dinamização mas os ganhos, por outro lado, serão outros pois o mercado  por estes 
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operadores locais,  uma vez já dominado, pois como foi comercialmente bem estruturado 

fruto do bom conhecimento e fortalecimento gradual das cadeias, continuará a pertencer 

a estas PME´s que agora e neste patamar já com um valor acrescentado e neste estágio 

já com capacidade de requisição de  fundos para as suas aventuras comerciais ou seja 

estarão já em condições  de serem considerados actores dinamizadores de uma 

economia cada vez com mais e mais troca de moeda e assim cada vez mais fortalecida.  

 

Resultando em que a inflação será menos sentida por todos aqueles que participarem 

desta economia. A Influência e o controle do estado não será tão acentuado e a 

economia andará por si própria.  Assim atingiu-se o primeiro patamar o fortalecimento de 

uma classe com valores economicistas e empreendedora o suficiente para arriscar e 

apta a garantir uma produção em termos de padrões para o consumo mundial. 
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O papel do Governo 

 

Se a produção interna não cria moeda por si só. Ainda mais em países em que o 

mercado financeiro regulado é practicamente inexistente, já percebemos a quem é 

atribuida a tarefa da regulamentação, por principio ao mercado é claro. Aplicamos aqui o 

conceito de dicotomia clássica ficando os activos internos criados dentro do domínio da 

produção real e os activos derivados dos preços monetários enquadrar-se-ão no sector 

nominal, ora como estamos a abordar desenvolvimentos a não curto prazo partimos do 

principio em que  a politica monetária não influenciará estes operadores económicos que 

libertos pois encontram-se livres da Inflação pois eles acabam por controlar realmente a 

economia em desenvolvimento uma vez que controlam a produção de bens e serviços.  

 

Ao estado é-lhe reservado o papel de desenvolvimento de outras matérias pois o Estado 

neste modelo é um concorrente saudável e conciliador. Ocupar-se-á neste primeiro 

estágio da Administração das empresas gestoras dos recursos naturais da economia de 

forma a poder captar e reconduzir de forma mais eficiente e credivél os investimentos 

dos doadores Internacionais, estes sim sob controle e participação do Governo, do 

estado. Assim é que o produto obtido dos doadores a ser introduzido na economia em 

forma de bens públicos neste sentido diga-se na qualidade de proporcionador de 

politicas de incentivo e estabelecimento ao aumento de qualificações e todo o tipo de 

politicas que evitem a estagnação tanto educacional das populações como infra-

estructural da economia. O sector privado desenvolver-se-ia a um ritmo paralelo, 
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cabendo-lhe um maior acesso á educação devido á partilha de bens serviços e logo 

infomação quer de caracter interno quer externo.  

 

Não podemos, contudo, ficar indiferentes ao relativo e cada vez mais baixo custo das 

novas tecnologias. O mesmo não se poderá dizer do custo de suporte destas, ou seja o 

custo das infra-estructuras básicas como as vias de comunicação portos, aeroportos, 

estradas. A aposta no desenvolvimento das telecomunicações para tornar mais fácil e 

generalizado o acesso ao mundo global. Nestes parâmetros sim é necessário um largo 

apoio estatal e nestas economias convém que seja o estado a criá-lo pois com a 

volatilidade e estabilidade politica que apresentam seria um risco deixar-se nesta fase 

estes investimentos a cargos de privados pois na realidade estes a longo prazo 

implicavam o risco de tornar-se gigantescos monopólios absorventes de capital humano 

e material implicando sempre um retorno do investimento em tempo razoável, o que 

como sabemos nada benéficos para o comércio em si mesmo, dado a particularização 

de domínios de aplicação de capital.  

 

Partindo deste principio, assim, o Estado acaba por cumprir o seu papel ao garantir a 

estabilidade mínima da economia.  
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A Abertura 

 

Voltando ao nosso verdadeiro tema, ora bem, em que a nossa pequena economia já tem 

os seus alicerces bem definidos já tem padrões de consumo próprios, elementos de 

produção próprios, e mais importante até já tem o desejo de se expandir abrir-se a 

outros mercados uma vez que a economia já suficientemente estabilizada, se torna 

assim atractivo apetecível para os operadores internacionais. Que também estes estão 

ávidos de introduzir os seus excedentes em novos mercados. 

 

Ora bem a partir deste momento serão as PME´s conhecedoras do mercado quem têm   

a vantagem pois melhores do que ninguém conhecem o mercado e as suas pequenas 

particularidades em que estão inseridas e o têm completamente regulado pois o próprio 

mercado optou por atribuir as melhores oportunidades a quem melhor o definiu e reagiu, 

ou seja a regulação do mercado por si só definiu os lideres dos diversos segmentos que 

mediante a sua capacidade de investimento se adaptaram ou não, melhor, á sua nova 

posição. Não esquecer que só aqueles que investiram em capital humano e 

compreenderam a importância da actualização constante estarão aptos a garantir a 

conquista de novos patamares, dentro de um mercado muito mais conciliador mas muito 

mais competitivo. Ora as PME´s continuam a só continuarão a sua evolução por terem 

apostado no capital humano e social, e estas que têm agora acesso a informação 

practicamente gratuita, meios de divulgação quase sem limites e a um preço 

completamente inexistente. Ora bem estou a falar como é claro do acesso ás novas 

tecnologias de informação que sem dúvida fortalecem o potencial das micro e pequenas 

empresas. Ora bem estas ao entrarem no vasto mercado Internacional necessitarão de 
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capital para as suas operações financeiras daí que provavelmente terão que recorrer á 

banca para financiar as suas operações. Ora é aqui que os governos credíveis terão que 

impor a o seu apoio a regulamentação da moeda pois ao facilitarem, para o incentivo á 

internacionalização, acesso aos créditos como apoio ás PME´s destas regiões para a 

aquisição de bens no exterior ao desenvolvimento dos factores  de produção internos ás 

suas estruturas. Resultarão se bem que a principio numa primeira fase de depreciação 

da moeda, esta deverá ser defendida com  taxas de juro baixíssimas de forma a afastar 

o investimento estrangeiro inicial continuando a garantir assim a defesa das PME´s. Ora 

após a depreciação inicial da moeda, com uma produção nacional mais competitiva, aí 

sim a banca poderá soltar a sua regulação aos investidores nacionais deixando-os 

competir agora sim em pé de igualdade no mercado internacional. Agora a banca 

Nacional já fez o seu papel protector a curto prazo afastando-se do mercado financeiro 

como regulador e deixando as PME´s jogarem o seu papel de dinamizadoras agora mais 

fortalecidas e competitivas. Não esquecer que a moeda continuará a ser fortalecida por 

um consumo interno que a continuar nos mesmos tramites, os Investidores Estrangeiros 

ainda verão o mercado como de risco. Com o novo aumento das taxas de juro aí sim a 

banca poderá realmente ir buscar o seu retorno pois já contribuiu para o fortalecimento 

de uma economia competitiva, e agora atractiva mesmo para os Investidores 

estrangeiros pois neste mercado está regulado por padrões de modernização actuais 

(conseguidos já com a importação de bens de produção numa primeira e primitiva fase) 

o que tornou os produtos nacionais atractivos. Agora com taxas de juro mais altas 

resultarão em incentivos ao investimento externo. Ou seja o incentivo a uma busca 

constante por mercados circundantes com produções mais atractivas pois não 

esqueçamos que a moeda continuou estabilizada graças a uma politica financeira em 
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determinada fase reguladora. Por outro lado se poderá mesmo atacar os mercados com 

moeda mais depreciada (China) e logo com produtos mais acessíveis fazendo com que 

o nosso investimento externo floresça o que se numa primeira fase resultará numa 

depreciação da moeda nacional. A médio prazo resultará numa politica positiva pois irá 

fazer com que os produtos nacionais se insiram no mercado Internacional a um preço 

muito mais competitivo pois a depreciação cambial torna a que o mercado se torne 

novamente atractivo aos Compradores Externos. 

  

 Não nos esqueçamos que os bancos e outras instituições têm tido neste âmbito ou terão 

um contacto mais regular com o mercado internacional daí a sua maior experiência e se 

por um lado com taxas de juro mais baixas de forma a incentivar o fluxo de bens e 

capitais para o exterior ao contrário atrairão fluxos financeiros assediados pelas altas 

taxas de juro aplicadas. 
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Nota Final 

 

O que aqui se defende é que no essencial a Globalização não é por si só uma maldição, 

geradora de pobreza aliás, como se acabou de demonstrar, se acompanhada por 

reformas económicas de vários domínios. É uma forma garantida de crescimento 

económico. E se razoavelmente gerida, no caso dos países com relativo atraso torna-se 

mesmo um instrumento de desenvolvimento e crescimento  económico imprescindível.  

 

O nivél educacional da população mundial é cada vez mais elevado, por isso, mesmo 

que mais lentamente o Continente africano beneficiará desse progressivo avanço em 

termos educacionais directa ou indirectamente, mormente graças ao acesso ás novas 

tecnologias de informação. 

 

A necessidade da liberalização deste sector (comercial) é uma mais valia, se com o tipo 

de empresas de que abordamos, garantir-se uma maior facilidade no desenvolvimento 

de actividades económicas através de um sistema menos monopolizado, ainda que por 

decerto com medidas de aplicação circunscritas e de certa forma visando uma regulação 

ainda que não exacerbada, afim de deixar o desenvolvimento da economia correr por si 

só regulado pelo mercado. Pois que se por uma lado temos que nos afastar do risco- de 

tanta desregulamentação - ainda somos capazes de cairmos numa regulamentação 

legislativa ainda mais rígida que de alguns estados por demais exageradamente 

totalitários.  
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 A economia, utópica, que aqui se abordou foi exposta de forma a que tenhamos mais 

atenção á importância da complementaridade das politicas económicas nas novas 

economias, pois muitas vezes o problema fulcral das economias é o avanço 

desapropriado, desnivelado e desproporcional á realidade local.  

 

Até certo momento ou seja o não avaliar correcto da necessidade do capital humano e 

também, a pouca atenção aos salários de eficiência, os poucos incentivos, assim como 

politicas de reinvestimento deficientes fazem com que sectores com elevado potencial de 

implantação no mercado internacional se tornem amorfos. 

 

É em defesa desses conceitos que a aposta nas PME´s aqui é “novamente” defendida, 

pois está mais próxima aos costumes locais, e é usualmente exigido um tipo de gestão 

por objectivos e daí dar maior relevância ao factor criador humano logo gerando uma 

maior interactividade com o desenvolvimento social do meio local. 

 

As PME´s como elemento fulcral na política de desenvolvimento económico de uma 

sociedade torna-se uma mais valia para o estado de direito. A competitividade a que os 

seus elementos se habituam a confrontar diariamente gera uma envolvência directa com 

o meio social em que o núcleo negocial está ligado, por outras palavras transforma, 

adequa, adapta e sempre de acordo com as regras de bem estar e harmonia com o 

factor humano e económico. È um garante da estabilidade não só para as muitas 

famílias delas dependentes mas como para muitas economias e se hoje falamos de um 

fosso cada vez maior entre os mais ricos e os mais pobres também deveríamos avaliar a 

relação de proporção entre esse fosso cada vez maior com o outro fosso que se difunde 
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cada vez mais nos estados democráticos separação essa existente entre as abstenções 

e as participações nas escolhas das instituições democráticas.    
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